
DPr-BRM-II.0012.7.4.2021  

Protokół nr 35/III/2021  

posiedzenia Komisji Kultury  

Rady Miejskiej w Łodzi,  

z dnia 16 marca 2021 roku, on-line.  

 
I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji – 18 radnych,  

obecnych – 18 radnych,  

nieobecnych – brak.  

oraz zaproszeni goście.  

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.  

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyła: Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina Kępka.  

III. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 71/2021. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 
– druk nr 72/2021. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: przedstawiła proponowany porządek 
obrad i zapytała o uwagi.  

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poinformowała, że do uchwały 
dotyczącej zmian w budżecie Miasta oraz do uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi wpłynęły dnia 16 marca autopoprawki. 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poddała pod głosowanie przyjęcie 
porządku obrad. 
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Komisja w głosowaniu przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła dzienny porządek obrad.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka przystąpiła do realizacji dziennego 
porządku obrad w brzmieniu: 

 

Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok, druk nr 71/2021 wraz z autopoprawką. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Sylwia Jakiel: W druku 71/2021 znajdują się 
z ramienia Państwa Komisji zadania: rewitalizacja EC1 Południowy – Wschód Program 
Nowe Centrum Łodzi 789 030 zł, rozwój usług oferowanych przez EC1 Łódź Miasto Kultury 
na kwotę 2 638 767 zł, rozwój funkcji wystawienniczych i edukacyjnych Centrum Nauki 
i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym. Są to zadania odtworzeniowe 
z roku 2020 przeniesione do roku 2021 oraz nowe zadanie w kwocie 1 500 000 zł na nabycie 
praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produktów audiowizualnych. Są to środki 
przeznaczone na dofinansowanie filmów i seriali produkowanych na terenie miasta Łodzi. 
W poprawce znajdują się zadania dotyczące 60 000 zł na zadaniu majątkowym – zakup 
centrali Centralnego Muzeum Włókiennictwa oraz 24 000 000 zł – rozwój funkcji usług 
oferowanych przez EC1. Środki te są przeznaczone na pokrycie częściowych kosztów 
wzajemnych roszczeń i zawarcia ugody z firmą, co doprowadzi do zakończenia sporu.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: Rozumiem, że ten 1 500 000 zł 
w Wydziale Kultury to jest ta kwota, która się nie znalazła, czyli kwota dla  Łódź Film 
Commission, czyli filmów autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji materiałów 
audiowizualnych. 

Faza pytań. 

Pytań nie zgłoszono. 

Dyskusja. 

Głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

Komisja 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących się”  
pozytywnie zaopiniowała Uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 r. 
druk nr 71/2021 wraz z autopoprawką. 

 

Ad pkt 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2021 – 2048, druk nr 72/2021 wraz 
z autopoprawką. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Sylwia Jakiel: W druku podstawowym znajdują 
się zadania: poszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury 
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Filmowej – zmiana polega na zwiększeniu środków wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie 
limitu zobowiązań, rozwój funkcji usług oferowanych przez EC1 Miasto Kultury – zmiana 
polega na zwiększeniu limitu wydatków w latach 2021 i 2023, zmiana w przedsięwzięciu 
rewitalizacja EC1 Południowy – Wschód Program Nowe Centrum Łodzi – zmiana polega na 
zwiększeniu limitu wydatków w latach 2021 i 2022, zmiana w przedsięwzięciu rozwój funkcji 
wystawienniczo – edukacyjnych w Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem 
warsztatowym – zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2021 oraz 
w przedsięwzięciu nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji 
audiowizualnych – zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowanych w roku 2021. 
W druku autopoprawki znajduję się zadanie dotyczące rozwoju funkcji usług oferowanych 
przez EC1, to jest kwota 24 000 000 zł dotycząca zmiany w budżecie, która była omawiana 
wcześniej. 

Faza pytań. 

Pytań nie zgłoszono. 

Dyskusja. 

Nie zgłoszono głosów w dyskusji. 

Komisja 12 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 4 głosami „wstrzymującymi 
się” , pozytywnie zaopiniowała Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2021 – 2048, druk nr 72/2021 wraz 
z autopoprawką 

 

Ad pkt 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poinformowała o pismach, które 
wpłynęły do komisji: 

Łódzki Ośrodek Geodezji – w sprawie nadania nazwy dla drogi wewnętrznej odchodzącej 
od ul. Rataja 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: Łódzki Ośrodek Geodezji informuję, 
iż jest opinia pozytywna Biura Architekta Miasta  

Zrzeszenie „Forum Kraków”  – dotyczące połączenia samorządowych instytucji kultury 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poprosiła członków Komisji  
o zapoznanie się z rzeczonym pismem oraz poinformowała, że jest ono umieszczone  
w aktówce 

Stowarzyszenie Śpiewacze Harmonia – prośba o rozpatrzenie możliwości przyznania 
nagrody okolicznościowej 
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Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: W tym roku przypada 135 jubileusz 
istnienia stowarzyszenia, a ponieważ jako Komisja możemy być wnioskodawcą w corocznym 
konkursie w którym Pani Prezydent przyznaję nagrody za działalność w dziedzinie kultury 
i upowszechniania kultury i sztuki. Chciałabym, abyśmy jako Komisja wystąpili z takim 
wnioskiem dla tego stowarzyszenia, ale będzie to wymagało przygotowania wniosku we 
współpracy ze stowarzyszeniem, chyba że usłyszę jakieś przeciwne głosy ze strony Państwa 
radnych. Możemy też wnioskować o przyznanie tej nagrody dla innych podmiotów. Termin, 
jak co roku, upływa 31 sierpnia, więc mamy na to jeszcze trochę czasu.  

Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi przekazana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej z 
10 lutego br. w sprawie petycji dotyczącej upamiętnienia postaci p. Dawida Altera 
Kurzmanna. 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: Podjęliśmy taką uchwałę, a uchwała 
dotyczyła petycji dotyczącej upamiętnienia tej postaci i w uzasadnieniu do tej uchwały 
Komisja Skarg i Petycji wskazała, że Rada Miejska powinna podjąć dalsze prace zmierzające 
do wypracowania sposobu uhonorowania postaci Dawida Altera Kurzmanna. 

Pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi kierowane do Komisji Kultury 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: Przewodniczący Rady Miejskiej 
w imieniu Dyrektor (Teatru Powszechnego w Łodzi) zwraca się z prośbą o podjęcie uchwały 
intencyjnej w sprawie nadania nazwy ulicy imienia śp. Michała Szewczyka, a ulica ta ma 
przebiegać wzdłuż Teatru Powszechnego w Łodzi. Ta ulica jest dopiero na etapie projektu 
budowlanego, więc zgodnie z praktyką chciałabym żebyśmy przystąpili do uhonorowania 
postaci Pana Michała Szewczyka, ale dopiero w momencie kiedy formalnością stanie się 
zadość i będzie można nadać nazwę tej konkretnej ulicy.  

Ponadto do Komisji wpłynęły 3 sprawozdania: 

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 
kultury za 2020 r. 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego z Łódzkiego Centrum Wydarzeń 
za 2020 r. 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego z instytucji kultury InLodz21 za 
2020 r. 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: Te sprawozdania będą 
prawdopodobnie przedmiotem obrad jutrzejszej sesji. Ubolewam, że tak późno wpłynęły, ale 
pytanie czy Państwo radni mają jakieś pytania teraz, czy uznajemy, że przyjmujemy do 
wiadomości te sprawozdania.  

Pytań nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: Nie ma żadnych pytań,  w takim razie 
uznaję, że jako Komisja przyjęliśmy do informacji te 3 sprawozdania. Czy ktoś z Państwa 
chciałby zabrać głos? 

Radna p. Marta Grzeszczyk: Pojawiły się doniesienia medialne, dotyczące kolejnej 
uchwały zamiarowej w sprawie centralizacji domów kultury. Czy taka uchwała będzie 
przedmiotem posiedzenia naszej Komisji? 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: Też zauważyłam te uchwały na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, myślę że Pan Dyrektor będzie mógł nam 
udzielić informacji. Myślę jednak, że nie jest to planowane na jutrzejszej sesji, poza tym 
przewiduję pełną procedurę, czyli najpierw Komisja. Domyślam się, że w tej chwili jest to 
opiniowane przez związki zawodowe, skoro już uchwała ujrzała światło dzienne. Wydaję mi 
się, że uchwała będzie procedowana, tak bym chciała. 

p.o. Dyrektora Wydziału Kultury p. Jacek Grudzień: Jeśli chodzi o kwestię uchwały 
zamiarowej, połączenia instytucji kultury to uchwała rzeczywiście jest w tej chwili 
przedmiotem zawarcia stanowisk przez związki zawodowe. Była też przedmiotem dyskusji 
podczas Rady Pożytku Publicznego i będzie w stosownym czasie przedstawiona. 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: Widzę, że jest też z nami Pan Dyrektor 
Schnerch, być może Pan Dyrektor ma informację na temat tej ulicy, która projektowana jest 
wzdłuż Teatru Powszechnego. Czy rzeczywiście mam rację, że jest ona na bardzo wstępnym 
etapie projektowania? 

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski:  Chciałem wypowiedzieć się w sprawie opiniowania 
przez Łódzką Radę Pożytku Publicznego. Ta uchwała została zaopiniowana przez 
wspomnianą Radę negatywnie. W momencie głosowania nie było jeszcze opinii związków 
zawodowych. Stosunek głosów wynosił 11 do 3 przeciw i 2 wstrzymujące się. To tak w gwoli 
uzupełnienia. Natomiast, jeśli chodzi o ulicę to ona zaczęła być chyba realizowana za 
kościołem od strony ul. Ogrodowej. 

Radny p. Maciej Rakowski: Oczywiście bardzo gorąco popieram to stanowisko pani 
Przewodniczącej, żeby sprawą się nie zajmować dopóki nie ma ulicy. Wchodzilibyśmy na 
kolejny poziom abstrakcji, jeżeli chodzi o politykę nazewniczą, ponieważ dokonywalibyśmy 
swego rodzaju nadań nazw dla obiektów przyszłych i niepewnych, jakby próbując coś 
zaklepać i przesądzić. To tylko z pozoru wydaję się być sensowne, natomiast to jest otwarcie 
gigantycznej puszki Pandory, ponieważ potem okaże się, że taka ulica może nie powstać, 
a może pojawią się jakieś inne pomysły i chyba najgorsze, co możemy robić dla patrona, 
którego chcemy uczcić, to potem się rakiem wycofywać z takiej uchwały intencyjnej. Będzie 
ulica to ją nazwiemy, jeżeli kiedyś ulica powstanie, to ci którzy ją zbudują, niech mają szansę, 
żeby ją nazwać, a nie że dzisiaj ponazywamy nie tylko to, co mamy do nazwania, ale i to 
czego jeszcze nie mamy do nazwania, ale przesądzimy sobie już na przyszłość. W ten sposób 
możemy stworzyć katalog tysiąca nazw, honorując wszystkich bohaterów, którzy nam 
przyjdą do głowy i zapowiedzieć, że w takiej kolejności ma być nazywane najbliższe 1000 
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ulic w Łodzi, które będą wybudowane. Tylko to jest naprawdę droga donikąd, błagam 
żebyśmy na nią nie wchodzili. 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: Rok temu już przerabialiśmy ten 
temat. Powstają trzy ulicę zlokalizowane przy Łódzkim Ośrodku Geodezji, budynku Policji. 
Tam wobec jednej z tych ulic była taka próba, żeby przyjąć uchwałę intencyjną. Na szczęście 
do tego nie doszło. Co do spraw nazewniczych, chciałabym poinformować członków komisji, 
którzy są w składzie zespołu, że pierwotnie planowana data 19 marca spotkania się nie 
odbędzie, ze względu na m.in. nieobecność pani sekretarz. Dnia 22 marca zdecydujemy  
o terminie posiedzenia zespołu i poinformujemy wszystkich członków. 

Radna p. Agnieszka Wieteska: Oczywiście nie mam nic przeciwko uhonorowaniu zmarłych, 
wybitnych łódzkich aktorów. Mam tylko taką wątpliwość. Czy zgodnie z uchwałą, którą 
przyjęliśmy, od śmierci osoby nie powinno upłynąć 5 lat. 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: Oczywiście. Jest przyjęta uchwała 
z 2007 roku czy 2008. Rok od śmierci musi upłynąć żeby nadać nazwę, ale ja rozumiem, że 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej miał taki zamysł, żeby już teraz przyjąć uchwałę 
intencyjną. Wydaję się, że to jest wbrew temu moratorium, skoro dopiero po roku możemy 
nadać nazwę, to nie widzę możliwości, żeby przyjąć teraz uchwałę intencyjną.  

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski: Pozwolę sobie włączyć się w tę 
dyskusję i uspokoić Pana radnego Rakowskiego, że to nie wynikało z mojego pośpiechu,  
a było to wyłącznie wsłuchanie się w głos społeczności Teatru Powszechnego i Pani Dyrektor 
tego teatru, którzy takie pismo wystosowali do mnie. Jednocześnie prosząc Państwa radnych 
wyjaśniłem wszystkie te wątpliwości, także z tym oratorium jednorocznym, ale Pani Dyrektor 
chcąc jednak, aby na jakimś etapie powstawania tej ulicy, nie został nadany jej inny patron, 
niż właśnie przy nadarzającej się okazji uhonorowania tutaj śp. Michała Szewczyka, żebyśmy 
mieli przynajmniej to w pamięci. Jeżeli to pismo ma spełnić taką rolę, że członkowie Komisji 
wiedzą już, że taka wola i taka prośba od całego środowiska teatralnego jest, to myślę że na 
tym etapie ta prośba została spełniona i nie ma potrzeby podejmowania tej uchwały 
intencyjnej. Najważniejsze, że jest pomysł. W gruncie rzeczy jest jedyną możliwą okazją 
w takiej bezpośredniej okolicy uhonorowania właśnie zmarłego, wielkiego formatu aktora. 
Myślę, że już spełniliśmy oczekiwania środowiska teatralnego. 

Radny p. Maciej Rakowski: Dziękuję, że Pan Przewodniczący tak doprecyzował swoje 
stanowisko, bo to w moim przekonaniu załatwia sprawę. Temat został zasygnalizowany 
i pamiętamy, a niczego nie uchwalamy. Cieszę się, że Pan Przewodniczący rozumie, że z tego 
się może potem wziąć więcej problemów, niż pożytków. 

Przewodnicząca Komisja radna p. Karolina Kępka: Oczywiście, nie ma tutaj żadnego 
zagrożenia, że moglibyśmy zapomnieć z tego względu, że to przez ręce Komisji Kultury 
i wcześniej Łódzkiego Ośrodka Geodezji przechodzą te wszystkie dokumenty, które są 
podstawą do nadania nazwy. W tym momencie prosiłabym Łódzki Ośrodek Geodezji, by 
niezwłocznie po tym, jak będzie dokumentacja powykonawcza tej drogi, przekazać nam 
informację, że istnienie możliwość nadania nazwy.  
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Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji p. Jan Schnerch: Całkowicie Pani Przewodnicząca 
ma rację. Jestem w kontakcie bezpośrednio ze wszystkimi z państwa radnych i z Panią 
Przewodniczącą również. Rzeczywiście mogę tylko powiedzieć, że od dłuższego czasu jest 
bardzo mocna radosna twórczość radnych. Przepraszam za słowo radosna, mam tu na myśli 
i zmiany nazw i również uhonorowywanie przeróżnych zdarzeń. Mamy szalony problem, 
ponieważ zrobiliśmy sobie trochę bałaganu w nazewnictwie. Kiedyś próbowaliśmy utrzymać 
pewną, jakąś zasadność np. poczet królów polskich. Teraz niestety mamy trochę miszmasz. 
Niemniej bardzo dużo jest w banku planowanych nazw, my to w ścisłej symbiozie z Panią 
Przewodniczącą Komisji przygotowujemy. Nigdy nie wychodzimy, jako przedstawiciel 
organu wykonawczego przed szereg. Jest to wyłącznie Państwa rola, wynikająca z ustawy 
o samorządzie, natomiast staramy się dla niektórych nazw, ewentualnie Państwa przestrzegać, 
bo powtarza się nazwa, bo jest podobna do istniejącej. Najwięcej problemów mamy tam, 
gdzie włączają się rady osiedla i gdzie włączają się osoby prywatne z nazywaniem ulic 
wewnętrznych, które stanowią dojazd do drogi publicznej. Obiecuję, że taki zespół jak 
powstanie spróbujemy zrobić hierarchizację, co będzie projektem radnych, co będzie 
projektem ewentualnie prezydenckim, żeby nie zapomnieć o wszystkich, którzy powinni mieć 
swoje nazwy.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: 5 marca odbyło się pierwsze 
posiedzenie zespołu. Taki mam zamysł na ten zespół, że najpierw zajęliśmy się właśnie 
sprawami procedury. Skupiliśmy się na razie na drogach wewnętrznych, ponieważ jeszcze nie 
ustaliliśmy jak to wszystko będzie wyglądać, tak żeby mieszkaniec miał mapę drogową przed 
sobą w internecie, co ma zrobić, gdzie napisać. Mieszkańcy piszą wszędzie, do Komisji, do 
Łódzkiego Ośrodka Geodezji, Przewodniczącego Rady Miejskiej. Te pisma mają później 
różny obieg, nieusystematyzowany. Takie posiedzenie pierwsze się odbyło, teraz spotykamy 
się  na kolejnym, żeby już dojść do porozumienia i do pewnych wniosków, które to 
przedstawimy Komisji. Co do spraw dotyczących tzw. banku nazw, szeregu patronów, którzy 
oczekują na swoje uhonorowanie, to będzie przedmiotem kolejnych posiedzeń zespołu do 
spraw nazewniczych. Wyniki pracy tego zespołu zostaną przedstawione Komisji 
i Przewodniczącemu.  

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji p. Jan Schnerch: Nazwa powinna być nadana 
ulicy, która już jest formalnie ulicą, a nie tylko pomysłem projektowym. Chciałem państwu 
powiedzieć, że bardzo dużo jeszcze funkcjonuje na różnych mapach nazw o charakterze ulica 
projektowana, ulica geodezyjna, ulica wytyczona, ulica przetyczona. Jakieś takie nazwy 
robocze. Sami państwo wiecie, jak długo funkcjonuję w naszym potocznym mówieniu ulica 
Nowowęglowa, a wiemy doskonale, że już się inaczej nazywa. Rzeczywiście inwentaryzacja 
powykonawcza, czyli zakończenie procesu budowlanego. 

Przewodnicząca Komisja radna p. Karolina Kępka: O terminie kolejnego posiedzenia 
zespołu poinformuje najwcześniej w poniedziałek.  

W tym punkcie obrad innych spraw nie zgłoszono. 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
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Wobec braku zgłoszeń innych spraw Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka 
zakończyła posiedzenie.  

Przewodnicząca Komisji: 

Karolina K ępka 

Protokół sporządziła:  

Inga Szczepanik 
 


